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                                                דבירדבירדבירדביר    הראלהראלהראלהראל    הרבהרבהרבהרב

            ––––    בימינובימינובימינובימינו    הראשהראשהראשהראש    צרעתצרעתצרעתצרעת
 בהרתובהרתובהרתובהרתו    קוצץקוצץקוצץקוצץ    ואיסורואיסורואיסורואיסור    שערשערשערשער    השתלתהשתלתהשתלתהשתלת

  : פרקיםראשי
  פתיחה

   בתורההמקור  . א
  ד" והראבן" הרמבשיטת  . ב
  ש"ראש משאנץ וה" הרשיטת  . ג
  ם" הרמבשיטת  . ד
   שיטות הראשוניםסיכום  . ה
  בימינו נתק הנגע סימני תלישת איסור  . ו
   שיערהצמחת במשחה לשימוש  .ז
  סיכום  . ח

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

,  מורי וידידישל הדרך רץ ופויסודי המאמרו להמשך זה נכתב כמאמר
שהעלה למודעות הציבור הרחב את הממשק שקיים בין , ו"ר סודי נמיר הי"ד

 בבקיאותו סקר מיר נר"ד. 1 ובין הלכות צרעתות מחלות עכשוויןמגוו
,  של צרעת לסוגיה השוניםהממשי לשאלת קיומה תייחסו שהםמקורות רבי

ורבים מהמקורות דלקמן , ועוד,  וההלכתית בזמננותלמשמעותה הרוחני
 שיש טעם ות רשימה של מחלמירר נ"בסיום דבריו ערך ד. מרולקוחים ממא

דבריו  את. נתק ושחין, בהרת שונים שלהם ובין תסמינים יןלבחון חפיפה ב
  :שלמיטב ידיעתי טרם נענתה, חתם בקריאה

 יחדיו ויבדקו שבו ראוי שתלמידי חכמים ורופאי עור ילמעשה
 תאיםאכן יכולות לה, אילו ממחלות העור שהובאו בפיסקה ז

  .2 לסוגיהםרעת הצילהגדרות נגע

 בחתבחתבחתבחת וג וג וג וגקרחתקרחתקרחתקרחת אפשריות להגדרת גדרות וייבחנו שלוש הוצגו זה יבמאמר
לאחר מכן ייבחנו גדרי איסור תלישת סימני צרעת . נתקנתקנתקנתק ןוההבדל שביניהן ובי

: בסיום המאמר יובאו התייחסויות לשאלה המעשית. בכלל ובזמן הזה בפרט
  . אופנים מותר להשתיל שיער לאדם שסובל מהתקרחותבאילוהאם ו

לצערי קטונתי ,  שהייתי רוצה לסיים את המאמר בהלכה פסוקהאף
אקווה . במקצוע זה שמועטים העוסקים בו, לידי מידה זווטרם באתי 

 
  'עמ, ו"ניסן תשע, )ב-א, כו(קב - קא אסיאאסיאאסיאאסיא,  הלכתיבסיס – "צרעת בזמן הזה",  נמירסודי  .1

ובהזדמנות זו גם על , נוכחי הר שייעץ ותרם גם למאמלר נמיר ע" מודה לדיאנ. 28-19
הנמסרים ,  תורת החיים ביד בנימיןישיבת – המאירים ברפואה והלכה בישיבתנו יעוריוש

בהיותו שקוע ,  מעניק לנוואועל הדוגמה האישית שה; ת רבוניםמידי ליל שישי כבר ש
 .יומית- בעומקה של הלכה בבית מדרשנו בהתמדה יום

 .28' עמ, שם  .2
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ויילמדו ,  עורואת צרעת ובין רפלכותשהדברים יתרמו לחקר הממשק שבין ה
ואף .  דהלכתאליבא אמעתתאלאסוקי ש,  ורופאי עורכמיםעל ידי תלמידי ח
  . בעניינים אלו עם כל החפץ בכךלדוןאני הקטן אשמח 

        בתורהבתורהבתורהבתורה    המקורהמקורהמקורהמקור. . . . אאאא

        שערשערשערשער    לנשירתלנשירתלנשירתלנשירת    בתורהבתורהבתורהבתורה    התייחסויותהתייחסויותהתייחסויותהתייחסויות    שתישתישתישתי    ביןביןביןבין    הבדלהבדלהבדלהבדל

האחת .  ישנן שתי התייחסויות למצב של נשירת שערות הראשבתורה
  :)לז- כט, ויקרא יג(

  .  כי יהיה בו נגע בראש או בזקןה או אשואיש ]כט[

 עמק מן העור ובו שער ו הכהן את הנגע והנה מראהה ורא]ל[
  .  צרעת הראש או הזקן הוא צרעת הראש או הזקן הוא צרעת הראש או הזקן הוא צרעת הראש או הזקן הואואואואוא ה ה ה הנתקנתקנתקנתק הכהן אתו וטמא דקצהב 

 הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ראה וכי י]לא[
  . ושער שֹחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים

 פשה הנתק ולא א לוהנה הנגע ביום השביעי את כהן וראה ה]לב[
  . עורהיה בו שער צֹהב ומראה הנתק אין עֹמק מן ה

 שבעת נתקת ה והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן א]לג[
  .  שניתיםימ

 פשה הנתק א לנה וראה הכהן את הנתק ביום השביעי וה]לד[
 יו וטהר אתו הכהן וכבס בגד איננו עֹמק מן העור איננו עֹמק מן העור איננו עֹמק מן העור איננו עֹמק מן העורומראהוומראהוומראהוומראהובעור 

  . טהרו

  .  טהרתואחרי  יפשה הנתק בעור יפשה הנתק בעור יפשה הנתק בעור יפשה הנתק בעורפֹשהפֹשהפֹשהפֹשה    ואםואםואםואם ]לה[

 פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער נה הכהן והוראהו ]לו[
  . הואהואהואהוא    טמאטמאטמאטמאהצֹהב 

 בו נרפא הנתק טהור הוא צמח ואם בעיניו עמד הנתק ושער שֹחר ]לז[
  .וטהרו הכהן

 שכן.  השער עצמה מהווה גורם לטמאנשירת כי  אלה נראה אלה נראה אלה נראה אלה נראהמפסוקיםמפסוקיםמפסוקיםמפסוקים
 מראהו עמוק מן העור ואין בו שער כשאיןמהווה סיבה להסגיר אף ' קנגע הנת'

 ולטמא את ט כדי להחליהדי בז,  התקיים פשיוןאם אזו. )פסוק לא(צהוב 
  .) לוקפסו( עמוק ושער צהוב אה מרבליהמצורע אף 

  :)מד-מ, שם(  שנייה מובאת בסמוך שנייה מובאת בסמוך שנייה מובאת בסמוך שנייה מובאת בסמוךהתייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות

  .  הוא טהור הוא הוא טהור הוא הוא טהור הוא הוא טהור הואקרחקרחקרחקרח כי ימרט ראשו ואיש ]מ[

  .  הוא טהור הוא הוא טהור הוא הוא טהור הוא הוא טהור הואגבחגבחגבחגבח ראשו ואם מפאת פניו ימרט ]מא[

 בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם צרעת פרחת היה וכי י]מב[
  .  או בגבחתוקרחתוהוא ב
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 לבנה אדמדמת בקרחתו או נגע אתו הכהן והנה שאת הוראה ]מג[
  . בגבחתו כמראה צרעת עור בשר

  . בראשו נגעון איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכה]מד[

 דיני נגעים כמו הגים אלו משתמע שהחידוש הוא שבקרחת נומפסוקים
  .האדםבעור 

שהרי מהתיאור הראשון נראה , אורים בין שני התיסתירה ישנה לכאורה
 נראה שההקרחה ני מהתיאור השאילוו, שההקרחה עצמה מביאה לטומאה

 להביןאפשר היה .  כעור האדםגעים נמאתרק מכשירה את המקום לקבל טו
אך ,  שמתרחש בראשאחרשעניינו של הנתק אינו הקרחה אלא אירוע 

 ךוצרי.  שניתקו ממקומןערות לכאורה שמדובר על שאה נתק נרוןמהלש
מהי הגדרת קרחת וגבחת ומהי : להבין אפוא מה ההבדל בין שני המצבים

  . נתקרתהגד

        העורהעורהעורהעור    מןמןמןמן    העמוקהעמוקהעמוקהעמוק    המראההמראההמראההמראה    ענייןענייןענייןעניין    ביאורביאורביאורביאור

.  הנתקמאת יש להבין האם מראה עמוק מן העור מהווה תנאי לטועוד
מוק  שעירים מסב)ועוד; ב, א ושבועות ו, ב פד"גמרא ב; ה, תוספתא נגעים א(ל "חז

אין , ואם כן', כמראה חמה העמוקה מן הצל': מן העור היינו בהיר מן העור
,  יותר מן העור שסביבוהיר צהוב אלא כשהוא בגוון בבשערהנתק נטמא 

 מפשטות הכתובים עולהכ,  תנאי זהללאואילו כשהנתק פושה הוא נטמא אף 
 )י, נגעים( לא מצינו במשניות ישהר, הסבר זה מעורר קושי. )פסוק לו(

 צהוב שער בעניין זה בין שישנו במראה בהיר ולחילוק לצורךהתייחסות 
  :) דותא, פרק ז, ה רשהספרא תזריע פ(יישוב לקושי זה נמצא במדרש . 3וןלפישי

מנין לרבות את השוה , אין לי אלא מראה עמוק.  עמוקמראה
 כן ואם.  מראה עמוק מן העוראין הנהו: תלמוד לומר? 4הוהגבו

תלמוד , יכול אם נתקו אדם יהא טמא, וקלמה נאמר מראהו עמ
אף אין לי אלא ,  בידי שמיםקמה מראהו עמו, לומר מראהו עמוק

  .בידי שמים

  :ורש נאמר במפ)ד, שם (ובתוספתא

  .אפילו לבנים בשחור ושחורים בלבן,  מטמאין בכל מראההנתקין

,  מבואר שהנתקים מטמאים אפילו ללא מראות הנגעים הרגיליםהרי
 שאם ללמד כדי לא הוזכר מראה עמוק אולא. רואפילו במראה כהה מן העו

 
אך מלבד הדוחק .  מקום ליישב שצבע מקום הנתק בהיר ביחס לצבע השער שסביבוהיה  .3

 מן ולא' עמק מן העור'לשון הכתוב היא , ראשית: נראה ברור שלא לזו הכוונה, השבז
 מפורשת למצב שהמראה אינו עמוק למרות שישנו סותא יש התייח"בפסוק ל, שנית. השער

 .להיפךאלא ,  אינו בהיר ממנוק מלבין מזקנה מקום הנתשער הרכאש, שלישית. תקנ
 .'גבוהללללאת השוה ': י רומי"לפנינו ובכת. א" הגיה הגרכך  .4
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 על כך שאין זה ומד ע)שם(ד בפירושו לספרא "הראב. טהורנתקו אדם יהיה 
הוא , לפיכך. טמאמידי פשוטו שדווקא מראה עמוק  אואין מקרא יוצ, טהפש

 לטומאת תנאיתנאיתנאיתנאימציע לפרש בפשט הפסוקים שמראה עמוק מן העור אינו 
 עמוק מראהשאם ה, דהיינו.  נתקומאת על עיקר הדין של טתוספתתוספתתוספתתוספתאלא , תקנ

, הנתק ייטמא מדין נגעי העור ולא מדין נתק, מן העור כמראה נגעי העור
.  שייטמא אף ללא שער צהוב או פישיוןא הי המעשית של הדברמשמעותוה

והנה מראהו עֹמק מן העור ובו שער ': ד מפרש את האמור בפסוק"והראב
 תלא כתיאורים המשלימים זה את זה ומשרטטים יחד את צור' צֹהב דק

 תוצאה של אותה ליםאלא כשני תיאורים נפרדים זה מזה המביא, הנתק
  .5'ן הכהֹאתווטמא '

        יייי""""רשרשרשרש    דברידברידברידברי

  :)כט, שם(י "רשכתב ,  אלהקים לפסובביאורו

 לנגע ער בא הכתוב לחלק בין נגע שבמקום ש– או בזקן בראש
  . וזה סימנו בשער צהובלבן בשער נושזה סימ, שבמקום בשר

  : הבין מדבריו כך)םש (ן"הרמב

 זכיר והזקן לנגע עור הבשר הוא זה שהש שבין נגע הראההפרש
 כשהוא בתוך כי הנגע בארבע מראותיו, בכגון השער הלבן והצהו

כאשר הוא טמא בעור , שער הראש והזקן אם נצהב בו שער טמא
  .הבשר אם הוא לבן

 קור,  עור הבשרנגע להותו שווה במהנתקי נגע "שלפי רש, דהיינו
ן המשיך והקשה על כך "מבהר.  סימני הטומאה יש ביניהם הבדלןלעניי

 עורנגע  מראה בין י שכתב שיש הבדל עצמות)מג, שם( וי עצמ" רשדברימ
וההבדל ,  זה מזהשוניםובהכרח שהנגעים עצמם ,  נגע הראשראההבשר למ

ולכן תירץ בדעת .  אינו מסתכם בצבע השער שמהווה סימן טומאהיניהםב
ונראה שכוונתו שזה סוג מסוים של נגע ',  נודעהוא בשמו'י שהנתק "רש

  .6 במראהו מנגעי עור הבשרששונה

 צורה עור הבשר אך לא הגדיר בעי הבדיל בין נגע הנתק לנג" שרשנמצא
,  לא ניתן לדעת מהו הנתק לשיטתולאוממי,  הנתקנגע נראה ואיך מהו וביתחי

  .  ההבדל בין נתק לקרחתהוולא ניתן לקבוע בבירור מ

 
 מדוע ורשלפי זה לא בר, ד הללו" דברי הראבעל הקשה) ל,  ויקרא יג דבר דבר דבר דברהעמקהעמקהעמקהעמק(ב "הנצי  .5

 בו אף אם היה עמוק היה טהור משום שאין יהר,  עמוקו שמראהו איננמרד נא"בפסוק ל
ד מבואר שלשיטתו יש לטמא מראה עמוק גם ללא שער "ולכאורה בדברי הראב. שער צהוב

 .ע"וצ, צהוב
ן הראשונים "תפס לכאורה רק את דברי הרמב) קנו,  ושם;קנג, יד ( נתן נתן נתן נתןלהורותלהורותלהורותלהורות ת"ובשו  .6

 .ע"וצ. י"בדעת רש
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לכאורה מוכח מדברי התוספתא שנגע הנתק אינו תלוי בגוון ,  מקרהובכל
לא באו , י" דרשן אליבא"הרמבוכן , י"נראה שרש,  דברשל וכלל. כלשהו

וזה לכאורה שלא כמה שלמדו . קלהגדיר באופן חיובי את מהותו של נגע הנת
י נקט כדעת "שרש )22 ה גבחת הערערך(מדברים אלה באנציקלופדיה תלמודית 

  . מידהלןן דל"מבהר

        דדדד""""והראבוהראבוהראבוהראב    ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת. . . . בבבב

  ):שם (כתב עצמו ן"הרמב    ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת

,  ימרט אחורי הראש או פאת הפנים וינתק מכל הצד ההואאם
והטעם כי . ר בסימני עור בשא וזקן אלשאינו נידון בסימני הרא

 ראש שיקרח להם מיעוט השער שבצדדי הםבטבעי בני אדם רבי
 הוא כשאר הרי הנתוק בהם חולי אלא ואין, לאחור או לפנים

 אלא ינוא,  מקום השער7 השער באמצעותינתקאבל כאשר , הגוף
  .נגע

  :כתב,  מהות הנתקובביאור

 יד שתולד ענגע ינו שימרט המקום בראש אר נראה שאחהיה
ואז תטמא ,  או שאת ותולדתהותולדתה הרתבמקום החלק ב

 הפךהבהרת והשאת בשער צהוב כמו שתטמא בעור הבשר ה
 אהווהנה מר' ואמר זקן בוכי הכתוב שהזכיר נגע בראש א. ללבן
 וויש ב[...] ירמוז למראות הנגעים הנזכרים ',  מן העורקעמו

: ולהחמיר,  יטמאו בשער לבןאשל: להקל, להקל ולהחמיר
  .שיטמאו בשער צהוב

 יש צורך בשינוי צבע העור בנוסף ת שבין בנתק ובין בקרחנווהיי
 בין נתק מעשיוההבדל ה.  צרעתיניעל מנת להחיל ד, לנשירת השערות

 לא הבדל ש– וקרחת בשוליו  מקור השערבאמצע הוא שנתק נמצא תלקרח
 בין נתק לקרחת הוא שנתק נידון לכתיוההבדל הה. י" כלל בדברי רשנזכר

  .ידונה בשער לבן כמו נגע רגילוקרחת נ, בשער צהוב

 הל שקבע" מדברי התוספתא הנון עצמו הקשה על שיטת"הרמב
וכן . אתולא תירץ ז,  מראות הנגעים הרגיליםלא לאפילו מטמאים נגעיםשה

 שערות במרכז נשירתגם ,  המוכרת לנו היוםיאותקשה לכאורה שלפי המצ
ואנשים רבים מאוד . 8ואינה חולי כלל' בטבעי בני אדם רבים'הראש היא 

ט "יו' תוסאמנם ה. שהו כלי בחוללהרגישחיים כך לאורך ימים ושנים בלי 

 
 .באמצע=  .7
והוא ,  שיערלגדל לנו אין עתיד עוקרחת וגבחת הידו''): ד, נגעים ג (אאאא""""החזוהחזוהחזוהחזו לדברי גם השוו  .8

 שכרות או רוב תשמיש או יגיעת מחמת בא מחמת רפיון הקדקד הואבכלל מחמת חולי ש
 ."המוח
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אבל כאשר ינתק השער ': ן"רמב שיטת הת כתב בהציגו א)י, נגעים י(
, א" שלנו טינגזים חולי שקורין אותו הלועאאינו אל, באמצעות מקום השער

  .ע"וצ. 9'ה"ובערב אלספ

ולא כתוב שנמרט ' ימרט ראשו'שלשון התורה היא ,  קשה לכאורהעוד
.  רק במרכז הראשערולכאורה יצויר מצב שבו נמרט הש. רק באחורי ראשו

 נאמר שקרח הוא כינוי שמי שנשרו שערותיו םאמנם קושי זה יש ליישב א
 של סיפאמשום שה, ולפי זה הדבר מבואר בלשון התורה,  ראשוריבאחו

שכן , אך עדיין נראה לכאורה שאין הדבר מרווח.  תחילתו עלמלמדתהפסוק 
 לולא מתבססת ע, מלשון התורה נראה לכאורה שהיא מגדירה מה זה קרח

  .10כך שמילה זו מוכרת לנו

        דדדד""""הראבהראבהראבהראב    שיטתשיטתשיטתשיטת

 מפרש את ההבדל בין נתק לקרחת )םש( לספרא רושוד בפי"הראב
 היא בקצה הקדמי או האחורי של תשנתק הוא באמצע הראש וקרח, ן"כרמב
ישמעאל הנדפסת בתחילת הספרא '  לברייתא דרוכן כתב גם בפירוש. הראש

 וכתב שהנתק אינו קשור יף הוסו הללהמקומותבשני . )ה דבר הלמד מעניינו"ד(
 דבריאמנם בהשגה על . השערות הוא מסתכם בנשירת לאלשינוי בעור א

  : כתב)א,  חרעתטומאת צ' הל(ם "רמבה

אבל ממדרש תורת ,  נראה שיש שינוי בעור הנתקמהתוספתא
  . צריך שינוי העור כללאינוכהנים נראה ש

כוונתו למה ,  העורינוי שכתב שמהספרא נראה שאינו צריך שמה
  :ישמעאל' ר בברייתא דמרשנא

 הור טהואש כי ימרט ראשו קרח ואי, ' הלמד מענינו כיצדדבר
 יהיה יוכ: תלמוד לומר,  יהא טהור מכל טומאהיכול', הוא

דבר למד מענינו שאינו ; בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם
  .טהור מכל טומאה אלא מטומאת נתקים בלבד

. ל המרבה את השווה והגבוה" הספרא הנדרשת שזו גם כוונת נראה
 מבואר ספתאשהרי בתו, ובןה אינו מ לכאורוספתא התשם בבאמנם מה שכת

ש העתיד "וכן הקשה ערוה. ל"וכנ, שטומאת נתק אינה תלויה בצבע כלשהו
 בה כת"ז ד, נגעים ג(והחזון איש . ע"ונשאר בצ, ד"ראב על ה)ה, נגעים צא' הל(

 א מלשון התוספתא שדווקמדייקד ש" הציע לבאר בדעת הראב)ד"ראבה

 
 .)Alopecia areata( אראטהאראטהאראטהאראטה    אלופציהאלופציהאלופציהאלופציה:  לתסמונת המכונה כיוםהשוו  .9

 היא רק אם ההלכהאמנם ': ן קושיה נוספת"מבהקשה על הר) תזריע אות קמג (םםםם""""המלביהמלביהמלביהמלבי  .10
 םםםם""""וברמבוברמבוברמבוברמבוכן הוא במשנה ,  הקודםבסימןכמו שכתבתי , נמרט כל הראש נטהר מטומאת נתק

. ' או לאחריו לא נטהרפניו היה בו נתק ונמרט חצי הראש לםאבל א. טומאת צרעת' הל
וניתן , ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמבשהרי אין כאן אזור המוקף בשערות שהוא נתק לפי , ולכאורה יש ליישב

 . קרחתבכלללהבין שזה 
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וזו , ולא לבנים בלבן ושחורים בשחור, לבנים בשחור ושחורים בלבן טמאים
אך החזון איש . כוונתו במה שכתב שמהתוספתא נראה שיש שינוי בעור

המחייה מטמא ':  איתאתא בתוספמינהשהרי לעיל ,  דחה הסבר זהועצמ
 צורך שאיןובזה ברור ',  בלבןושחורהאפילו לבנה בשחור , בכל מראה

 הושמא יש ליישב זאת לפי מ. ד" אף הוא בקושי על הראבונשאר, בשינוי
  :ן"שכתב הרמב

או לבן בעור הראש ,  שצריך שיהיה בנתוק מראה נגעה מזנראה
או אפילו נגע שחור בעור הראש , נגעים הראות כעין מרהשחו

כי הכתוב ,  השחורה שהזכירו הרופאיםמורפיאההלבן כעין ה
 ייחד אהיה נגע בנתק אבל ללעולם מזכיר נגע הנתק שצריך שי

  .להם מראות כמו בעור הבשר

 מן העור כמו ק עמומראה אין צורך בשאמנםן מבואר " הרמבבדברי
דהיינו שינוי מראה '  בנתקנגעשיהיה 'אך יש צורך , בנגעי עור הרגילים

  .כלשהו

        דדדד""""והראבוהראבוהראבוהראב    ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ד נראה שמהותו " מדברי הראבןן ה"הן מדברי הרמב, ר של דבכללו
ד " בדעת הראב–ולגבי שינוי בצבע העור .  נשירת השעראשל נגע הנתק הי

 אך אין בשינוי צורך יש שנראהן "בובדעת הרמ,  שאין צורך בשינוינראה
וההבדל בין נתק לקרחת .  כמו בקרחתים בהירנים עד לגווגיעצורך לה

וקרחת ,  הראשעות באמצנתק הוא נשירת שער: נשירהנשירהנשירהנשירה ה ה ה הבמקוםבמקוםבמקוםבמקוםוגבחת הוא 
 ליישב את דברי כיצדע "וצ. וגבחת הן נשירת שערות בקצוות הראש

  . לפי שיטה זוספתאהתו

        שששש""""והראוהראוהראוהרא    משאנץמשאנץמשאנץמשאנץ    שששש""""הרהרהרהר    שיטתשיטתשיטתשיטת. . . . גגגג

        שששש""""והראוהראוהראוהרא    משאנץמשאנץמשאנץמשאנץ    שששש""""הרהרהרהר    שיטתשיטתשיטתשיטת

  :ב כת)י, נגעים י(ש משאנץ "הר

דנתק , ואין זה כמו נתק.  והגבחת הם בראש כדפרישיתהקרחת
וקרחת וגבחת אין מגדלין , חוזר ומגדל שער ומיטמא בכל מראה

  .אות שער ואין מיטמאין אלא בארבע מרודע

אלא .  שאף הוא סבור שאין צורך בשינוי בעור כדי שייווצר נתקנראה
:  הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהאופיאופיאופיאופי אלא ב הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהמקוםמקוםמקוםמקום אינו בחת החילוק בין נתק לקרשלדידו

 התוצאה רשוכא, כאשר התוצאה היא קירחות קבועה חל דין קרחת או גבחת
ש בפירושו על המשנה שם "וכן כתב הרא. ק קירחות זמנית חל דין נתאהי

וכן כתב .  בכגון שאין עתיד לגדל שערוקא דליםשדיני קרחת וגבחת ח
  :ובאמת במשנה שם נאמר. ב שם"הרע
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  .מכה שאינה ראויה לגדל שער, ך נשםס, אכל נשם?  היא קרחתאיזו

זו , ש בפשיטות שמה שכתוב שאינה ראויה לגדל שער" הרוהבין
  .ההגדרה של קרחת

        הספראהספראהספראהספרא    בשםבשםבשםבשם    שששש""""הרהרהרהר    דברידברידברידברי

  :כתבש המשיך ו"הר

יכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי יהא :  בתורת כהניםתניא
מה קרחת שאינה ראויה לגדל ; תלמוד לומר קרחת וגבחת, טמא
אי מה קרחת בידי .  שאינה ראויה לגדל שערחתאף גב, שער

תלמוד , מניין אכל נשם וסך נשם,  בידי שמיםחתשמים אף גב
  .לומר קרחת קרחת ריבה

ה "תקנא סד, תורה( הספרא הובאו בנוסח זה גם בילקוט שמעוני דברי

 הספרא בין נמרט ראשו מהנגדת. )ה,  צרעתטומאת' הל( ר ספית ובקר)והתגלח
 בנמרט ראשו מחמת שנראה שהדין המתחד, בחת וגתחמחמת חולי לקר

 זה טמא קוםדהיינו שאין מ.  שטהור אפילו מטומאת קרחת וגבחתואחולי ה
וכן . נתקוכן שכן שאינו טמא מדין , ואפילו אם יהיו בו נגעי עור הבשר, כלל

  .)ב אות מב"דף עא ע, על הספרא( כהנים רתכתב העז

        שלפנינושלפנינושלפנינושלפנינו    ההההלגרסלגרסלגרסלגרס    הספראהספראהספראהספרא    בשםבשםבשםבשם    שששש""""הרהרהרהר    דברידברידברידברי    ביןביןביןבין    הבדלהבדלהבדלהבדל

 וכך,  הנוסח אחר)אות ו, פרק י,  פרשה הזריעת( פנינו בספרא שלאמנם
  :כתוב שם

תלמוד לומר ,  אפילו נמרט ראשו מחמת חולי יהא טמאיכול
אי . אף גבחת בידי שמים,  בידי שמיםקרחתמה ; קרחת וגבחת

אף גבחת שאינה ראויה , שיערמה קרחת שאינה ראויה לגדל 
 לומר קרחת קרחת תלמוד,  נשם סך נשםאכלמנין , לגדל שיער

  .ריבה

ולהיפך מהבנת ,  לגדל שערי הוא דוגמה לדבר שראושם זה נלפי
 ראוי לגדל וויש בזה חילוק בין קרחת שנוהגת רק בדבר שאינ. ש"ומגרסת הר

וכן הגרסה .  שנוהגת גם בדבר שראוי לגדל שערלגבחת, ש"שער וכדעת הר
ש "פיהמ(ם "וכך גרס הרמב, )11יליה פקסימרתרעו במהדו' עמ(י רומי "בספרא כ

 שלפי )תזריע אות קמג(ם "וכבר העיר המלבי. )ח, טומאת צרעת ה' הל; י, נגעים י
  :ש וסיעתו" בספרא יש קושי בדברי הרתנוגרס

 הוה " ראויה לגדל שעראינה מה קרחת שאי" דספרא שאמר זו ברייתא
כי הנתק היא נגע . וזה מבואר שהקרחת כולל יותר מנתק, דידהותיובתא ל

אם על ידי סבה : אבל הקרחת תהיה בכמה פנים, והיא חולי בידי שמים

 
 .אך העניין בכללותו ברור,  לקריאהשה קטן מהמילים שם קחלק  .11
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אם סיבה מקרית כמו מכה ,  תגבורת היובשאו בגוף הטבעיית כמו ליחה רע
 נשם שמורט השער וסך ם כמו אכל נשרית בחיבהיאם ס, המורטת השער

  .)י בפרק י דנגעים משנה ב שכתוכמו(בכוונה 

  :)א, תזריע לח( ישנו בפסיקתא זוטרתא לגרסתנו נוסף תמך

,  כשם שקרחת בידי שמים טהור– חת יהיה בקרחת או בגבוכי
  .אף גבחת בידי שמים טהור

        שלפנינושלפנינושלפנינושלפנינו    הגרסההגרסההגרסההגרסה    לפילפילפילפי    הספראהספראהספראהספרא    בדבריבדבריבדבריבדברי    קשייםקשייםקשייםקשיים

 ותמה ש" צידד בגרסת הר)חרה א"קצ ד, ק א"מהד(ת שואל ומשיב "בשו
 עולה שדיני קרחת גרסתנו הספרא לפי דברי לת מתחיישהר,  גרסתנועל
ואילו ,  בידי אדםה חלים רק כשהדבר נעשה בידי שמים ולא כשנעשבחתוג

.  או סך סם שהביא לנשירת שערותיו טמאאכל שמי שולה עהדברים משךמה
כיון 'ותירץ בדוחק ש.  תחילת הדברים להמשכםביןולכאורה יש סתירה 
אך . 'גם זה מקרי בידי שמים,  עליוהחולאת ממילאו, דאינו רק אוכל הדבר

 צריך להיות טהור בקל ולילכאורה לפי תירוץ זה גם הנמרט ראשו מחמת ח
  . גרסתנו הוא טמאלפיוהרי ,  שאכל או סך סםמיוחומר מ

 לומרלכאורה קשה :  נראה שגרסתנו קשה מסיבה נוספתלכאורה
. מחלותיו את זם יונושהרי אדם אי, שחולי אינו נחשב לדבר הבא בידי שמים

דהיינו חום , )א, כתובות ל(ובגמרא נאמר שהכל בידי שמים חוץ מצינים פחים 
ודוק מינה שחולי שאינו תוצאה של חום או קור , )ה צינים"י שם ד"רש(וקור 

 שחולי שאינו מחמת )ב, ב קמד"ב(מרא  בגבמפורשוכן דייקו .  בידי שמיםואה
. )ח, טומאת צרעת ה' הל( משנה הכסףוכן הקשה . לאונסצינים ופחים נחשב 

 או טעויות אנוש ם מחמת צינים פחיים באםואולי יש ליישב שרוב החוליי
ולכן הניח המדרש בסתמיות ובפשטות שחולי ,  חולייאחרות שמביאות ליד

: )ליברמן' מהד, עקב, דברים רבה(דברי המדרש  מגםוכך עולה .  בידי שמיםאינו
. ' שמיםי בידואחד מתים בצנה ט"צ) דציפורין: (אמר] דציפורין[חנינא ' ר'

, טבש מיושב הי"הראמנם לפי גרסת . )יט, דעות ד' הל(ם " ברמבד עועויןוי
ובאמת . קבוע שמים אלא כדבר שאינו ידישחולי לא מוגדר כדבר שאינו ב

וכשיעבור החולי ישוב , מנית נשירת שער הבאה מחמת חולי היא זלבדרך כל
  .השער

        ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    בדבריבדבריבדבריבדברי    שששש""""הרהרהרהר    שיטתשיטתשיטתשיטת    הבאתהבאתהבאתהבאת

ש בתוספת " הריטת הביא את ש)שם( לתורה פירושון ב"הרמב
  :שממחישה את יישומה המעשי

 טמא היהי,  אם יהיה בקרחת או בגבחת ממראות הנגעיםאבל
אלא ; פשיון מחיה ו– הון ובסימניבשרכמראה צרעת עור 

לפי שכבר , וטעם הדבר.  ממנו במדרשם שער לבןכמיםשמעטו ח
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ואם יולד מעט שער , נמרט הראש ואין ראוי לגדל שער כלל
אלא לקוי ,  שחור ולא בתכונת שעריהיהלעולם לא , במקרה

וענין , נגעים סכת הצרפתים בפירוש מחכמי דעת הוז. ולבן
ואם כן יהיה .  נוטה לדבריהםשם שנויותהמשניות והברייתות ה

 מחלת שועל םה או החליים הידועים הנקראי"הנתק חולי הסעפ
והמריטה היא הקרחת , וכולם חליים ויש להם עזר, ושביל הנחש

  . כללואהואין לה עזר ורפ

        שששש""""והראוהראוהראוהרא    שששש""""הרהרהרהר    שיטתשיטתשיטתשיטת    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 קרחת היא קירחות לצמיתות רתנשירת שער שיוצ, ש"ש והרא" הרלפי
ש "הר.  נתקיא שאינה יוצרת קירחות לצמיתות הירהשואילו נ, או גבחת

 לבדאך מ, לצמיתות ה לכך שקרחת היא דווקא בנשירמקורמציין לספרא כ
ש בנוגע לשאלה " לכאורה שאין בזה ראיה לרנראה, מה שגרסתנו אינה כן

שהרי ייתכן שגם נתק הוא דווקא , המסוימת מה ההבדל בין נתק לקרחת
 רחתאלא בין ק,  לקרחתנתקל הספרא בין ולא הבדי, בנשירה לצמיתות

פ " עכבחתשקרחת וג, ת וגבחרחת והיא קלה מקלללנשירה שאינה מטמאת כ
  . טומאה שאינם עצם נשירת השערותמני סיהםמטמאות כשנולדים ב

 קושי וררתש מע"ש והרא"ו שמעתי ששיטת הר"ר סודי נמיר הי"מד
 לנשירה ית יוכלו הכהנים להבחין בין נשירה זמניצדכ: במישור המעשי

 לצמיתות יערייתכן שיש ליישב שכשם שבזמנם ידעו להסיר ש? לצמיתות
. רה את אופי הנשין גם לאפייעוכך יד,  ידוע כיוםלא שמה', נשם'באמצעות 

ל " או בחזים העובדה שלא מתואר בפסוקרבפרט לאו,  בדבר דוחקשאך י
  .ע"וצ. איפיון שכזה

        םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת. . . . דדדד

        לעיללעיללעיללעיל    שהוצעושהוצעושהוצעושהוצעו    כהבנותכהבנותכהבנותכהבנות    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    בדעתבדעתבדעתבדעת    להביןלהביןלהביןלהבין    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות    איןאיןאיןאין

  : כתב)ט-ח, טומאת צרעת ה' הל(ם "הרמב

בין מחמת מכה , 12 מחמת חולין בי– שו שנשר כל שער ראמי
בין שאכל דברים המשירין את השער או , שאינה ראויה לגדל שער

 
 תניא םדבתורת כהני,  בין מחמת חולי יש לתמוהתב מה שכועל":  הקשה כאן משנה משנה משנה משנההכסףהכסףהכסףהכסף  .12

מה קרחת בידי , תלמוד לומר קרחת וגבחת, יכול אפילו נשר מחמת חולי יהא טמא: איפכא
תלמוד ,  חולי יהא טהורחמת נשר מוליכ: גריסונראה דרבינו . שמים אף גבחת בידי שמים

 חולי אפילו מטומאת נגעי מת נשירה מחטהר מהספראהספראהספראהספרא שהבין שאהונר. ''כו קרחת ולומר
ם שמטמא נשירה כזו בטומאת "ולכן הקשה על הרמב,  נתקיםאתמטומעור הבשר ולא רק 

 מהדוחק יעוהסתי( מקור לכך לא גרסה שלישית בספרא לשוהוצרך לחד, רנגעי עור בש
 ולא לחומראולפיה נשר מחמת חולי הוא מקרה שהוזכר , )ל"ם הנ" הרמבגרסתשישנו ב

 זה של נשירה מחמת המקר זו יוצא שלגרסהשכן , לכאורה יש בזה קושי, דא עקא. לקולא
 . להםהם מבואר שהוא שוו" ברמבלוואי, חולי צריך להיות חמור יותר מקרחת וגבחת
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הואיל ,  אף על פי שראוי לגדל לאחר זמן– שערו שהשירוסך דברים 
אם נשר שערו : הרי זה נקרא קרח או גבח,  ראשו עתהער כל שדואב

ואם ; רחנקרא ק, ר עד פיקה של צואר שופע לאחולמטהמן הקדקד ו
  . גבחנקרא,  פדחתוגד עד כנפניונשר מן הקדקד ולמטה שופע ל

ויש ,  ובפשיוןמחיהב: הקרחת והגבחת מטמאות בשני סימנין] ט[
ולפי .  בשרורכמראה צרעת ע: שנאמר בהן,  שבועותניבהן הסגר ש

 יןוכיצד מטמא. אין השער הלבן סימן טומאה בהן,  בהן שעראיןש
 בקרחתו או בגבחתו הרתשאם היתה ב, עות שבוניבשני סימנין ובש

 אהיסגיר ויר, לא היתה בה מחיה; חליטי,  אם היתה בה מחיה–
לא נולד בה ; יחליט, אם נולדה בה מחיה או פשיון: בסוף השבוע

לא נולד ; יחליט,  שנולד בה מחיהאופשת . יסגיר שבוע שני, כלום
  .יחליט, ר הפטאחרו נולד בה מחיה לואם פשת א. יפטור, בה כלום

  : כתב)ב-א, שם ח( דבריו ובהמשך

 אר וישיקרו השער שבהן מעל והזקן הוא שיפוש הראנגעי] א[
ואין נתק פחות מכגריס . וזה הוא הנקרא נתק,  פנויער השקוםמ

ולא נאמר , בין שהיה מראהו עמוק בין שלא היה עמוק, המרובע
אף נתק , מה מראה עמוק בידי שמים:  לומר לךאעמוק בנתקין אל

והאשה .  שנתקו אדם שהוא טהורלהוציא,  שמיםידיהמטמא ב
הנתקין ] ב. [הרי זה מיטמא בנתקים, והסריס שהעלה זקנם שער

 הסגר ןויש בה. בשער צהוב דק ובפשיון:  בשני סימניםמטמאין
  .תורה בורשוכל זה מפ.  שבועותשני

  : כתב)ח,  צרעת המאתטו' הל( משנה הכסף

 עתווצריך לומר שד.  לנתקתע מה בין קרחת וגבח" רבינו צלדעת
  . התורהושן בפיר"כמו שכתב הרמב

ם לא "ואולם הרמב. )י, נגעים י(ט "יו' וסם גם הת" כתב בדעת הרמבכך
ומכך משמע ,  לשאלת מיקום הנשירה בבואו להגדיר מהו נתקללהתייחס כ

 תק בין נהבדלד שתלו בזה את ה"אבן וכר"רמבלכאורה שאינו סבור כ
ש שתלו את טומאת הנתק "ש וכרא" סבור כרשאינווכן נראה ברור . לקרחת

אף על ':  במפורש בנוגע לקרחת וגבחתכתבשהרי ,  לגדולידבכך ששערו עת
 ל בין כשראוי לגדתומוכח שקרחת וגבחת שייכו', פי שראוי לגדל לאחר זמן

 
 השער מנו שנתק מם שיש בתוך מקום שער איזה מקואנתק הו': כתב) ל, גויקרא י (הספורנוהספורנוהספורנוהספורנוו

) י,  יעיםהלכתא גבירתא נג ( ישראל ישראל ישראל ישראלוהתפארתוהתפארתוהתפארתוהתפארת". לא בכח אדם ולא בכוח סם, בכח החולי
 שהיה שם מכת חמתאו שקשרו מ.  סך דבר שמשיר השערוואפילו נקרח מדאכל א': תבכ

זהו קרחת או גבחת שטהור כשאין שם נגע . וכל שכן בנשרו מחמת חולי או זקנה. שנצטלקה
 ת שגם הם הבינו אתכןויי. 'קאבל בנשרו מחמת חולי שבעור זהו נת. מראות' באחד מד

.  היא נתקולי חמת מחירה קבעו שנשןולכ, ה כהבנתו העקרונית של הכסף משנאהספר
 .ע"וצ
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 לואם כן לא בזה נמצא ההבד,  זמןראח לגדל לאוי ובין כשאינו רמןלאחר ז
  . הנתקוביןבינן 

        םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    בדעתבדעתבדעתבדעת    השנייההשנייההשנייההשנייה    משנהמשנהמשנהמשנה    הכסףהכסףהכסףהכסף    הבנתהבנתהבנתהבנת

 קצת שיער הראש או ילתונפ': ם" כתב הרמב)י, שם טז( נוסף במקום
 כתב בעקבות זאת הסבר אחר )א, שם ח( משנהוהכסף ', הזקן קרוי צרעת

  : שבין נתק לקרחת וגבחתלבהבד

 כדין ידון נבהרתאלא כשיש בו ,  אחד הואתק ונבחת וגקרחת
  .וכשאין בו בהרת נידון בשיער צהוב דק ופשיון, הנזכר שם

 הכסף משנה שדעת ביעת בין דברים אלה ובין קחס ברור מה היולא
 ברור מניין שלא, ולגופו של עניין קשה לכאורה. ן"ם כדעת הרמב"הרמב

 טיהרהחת שהתורה  למד שקרחת וגבנייןומ, ם את ההבדל הזה"למד הרמב
שאם המקום שנשרו , אורהומלבד זאת קשה לכ. אותן מטמאות בפישיון

ומדוע ,  נתקנקרא מדוע הוא ורלא בר, ממנו השערות מיטמא משום בהרת
ועוד קשה שבפרק .  וגבחתקרחתהתורה לא כללה את דינו יחד עם שאר דיני 

ם נפילת ם נראה שעצ"ומדברי הרמב, ז אין כל זכר לכך שיש בו בהרת"ט
  .ע"וצ. השער קרויה צרעת

        המשנההמשנההמשנההמשנה    בפירושבפירושבפירושבפירוש    דבריודבריודבריודבריו    פיפיפיפי    עלעלעלעל    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת    ביאורביאורביאורביאור

  :)י, נגעים י( משנהם מדבריו בפירושו ל"מב שיש ללמוד על שיטת הרנראה

 נשירת ותהיא שאלה על איכ,  תחלה אי זו היא קרחתאמרו
אם היה הדבר מחמת , באיזה סבה ינשור ויקרא קרחת, השער

  .ליחיות מזיקות שבגוף או התגברות יובש הרי הדבר ברור

כגון ,  גלויההאם היתה שם סב, האחד: ם כאן שני דבריוהוסיף
שאכל דבר המשיר את , והשני; מכה שאינה ראויה לגדל שער

אף על פי ו. או שסך בדבר המשיר את השער מעיקרו, שערה
 בזמן העדרו דנין בו דין ההרי עת, שאפשר שיצמח אחר כך

ושמא הוא ממיני בעלי , ונשם שם צמח. הקרחת והגבחת
והוא אמרם אי מה קרחת שאינה , השרפים אשר זו היא פעולתם

מנין אכל ,  שאינה ראויה לגדל שערחת אף גבערראויה לגדל ש
  .תלמוד לומר קרחת קרחת רבה, סך נשם, נשם

  :  הללוהסיבות מאחת מנבעה שקרחת היא נשירת שער שהרי
מכה שאינה ראויה לגדל '. ג. 'התגברות יובש'. ב. 'ליחיות מזיקות שבגוף'. א

 שער את המשירסך בדבר ה'. ה. 'אכל דבר המשיר את השער'. ד. 'שיער
 בות לכל אלו הוא העובדה שהשערות נשרו בעקתףנראה שהמשו. 'מעיקרו

מי ': ם שקרחת היא"הדברים מתאימים למה שכתב הרמב.  ברורותסיבות
 ראויה לגדל שאינהבין מחמת מכה ,  בין מחמת חולי–שנשר כל שער ראשו 
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',  השער או סך דברים שהשירו שערות שאכל דברים המשירין אבין, שער
ולעיל הובאו . 'להוציא שנתקו אדם שהוא טהור, בידי שמים'ואילו נתק הוא 

  . את החוליים לאדםסיםות המייחכמה מקור

        ''''קרחהקרחהקרחהקרחה''''וווו' ' ' ' מריטהמריטהמריטהמריטה ' ' ' 'לשוןלשוןלשוןלשון    ממשמעותממשמעותממשמעותממשמעות    םםםם""""לרמבלרמבלרמבלרמב    סיועסיועסיועסיוע

שבנוגע לקרחת וגבחת ,  נראה גם מדיוק לשון הכתובך להוסיף שכיש
מלמדת על פעולת תלישה ולא ' ימרט'ולשון ',  כי ימרט ראשושואי': נאמר

 הקרחת והגבחת בהנגדה תם המגדירה א"הרמבשהיא לפי , נשירה טבעית
 נתתי למכים ולחיי יֵגִו':  זו במקראוןכך עולה מהופעות נוספות של לש. תקלנ

ואכה מהם , ')ג, עזרא ט('  משער ראשי וזקניהואמרט, ')ו, ישעיה נ(' יםלֹמרט
ביאור המילות יחזקאל (ם " במלביודויעוין עוד ע. )כה, נחמיה יג(' אנשים ואמרטם

בא אברהם לפני , בשעה שחרב בית המקדש': וכך הוא בלשון חכמים. )יד, כא
, איכה רבה(' בוכה וממרט זקנו ותולש שערות ראשו,  הואךהקדוש ברו

 במעי מן אותו חום שהיה לו קנולבסוף נמרט שער ראשו וז, ') כדחתאפתי
ופעמים  (ך"ולשון קרחה מופיעה עשר פעמים בתנ. )יב, תנחומא תולדות(' הדגה

 שער בידי שתובכולן הכוונה לתלי, )קרחתך, קרח, מקרח: פות בהטיותנוס
יכול ) כג, ב ב"מל(' עלה קרח'ואף מה שנאמר באלישע . אדם לאות אבל

ויאמרו לו ': )א,  מוהסוט( ראוכן משמע ממה שדרשו על כך בגמ, ךלהתפרש כ
  .'עלה שהקרחת עלינו את המקום: אמרו לו, עלה קרח עלה קרח

        האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    מדברימדברימדברימדברי    זוזוזוזו    להבנהלהבנהלהבנהלהבנה    חיזוקחיזוקחיזוקחיזוק

 כן בדעת ב שכת)ו, שם( החזון איש ברי להבנה זו עולה מדחיזוק
  : בפירוש המשנהללשונו התייחסמבלי ל, ם"הרמב

 נשם וסך כלדא,  מטמאין משום נתקתמ אין כל הקרחו" הרלדעת
ואפילו מחמת חולי נראה דאינו ,  משום נתקטמאנשם ומכה אינו 
 כל שיער שרח מי שנ"ה ה"מ פ"דהא כתב הר, טמא משום נתק

 חולי מת איתא דמחאםו', כוט הקרחת והגבחת "הושם ' ראשו כו
 אם כן נטהר א אלבשר ור נתקים ואינו טמא משום עם משוטמא

, הלא סתמא בבא בתחלה נתוק איירי, איך סתם רבנו, מדין נתקים
  . מחמת חולי אינו נתקדאילא וא

ונתק ,  מלאכותי או על ידי חולין בדבריו שקרחת היא הבאה באופמבואר
, החזון איש לא כתב מה ההגדרה החיובית לנתק. אלההוא הבא שלא באופנים 

בידי שמים ,  הטבעבדרך שער שנעשית נשירתומדבריו משמע שההגדרה היא 
 )תצג, ובאילת השחר; קמג- קמב, תזריע( ל"ם הנ"וכך כתב המלבי.  חולימתושלא מח

  .ש" הרובדברין " הרמבילאחר שהתקשה בדבר,  עצמועתמד
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        הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    שיטותשיטותשיטותשיטות    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . הההה

        הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    שיטותשיטותשיטותשיטות    שלוששלוששלוששלוש

 למדים שישנן שלוש שיטות בראשונים בהבנת ההבדל בין נמצאנו
  :דל ההיבט שבו קיים ההבבשאלתוההבדל ביניהן הוא ,  לנתקתקרחת וגבח

קרחת :  הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהבמקוםבמקוםבמקוםבמקום הוא דלד ההב"ן והראב"רמבלשיטת ה. א
ואילו נתק הוא באמצע , וגבחת הן בשולי הראש הקדמיים או האחוריים

  .הראש

קרחת :  הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהבקביעותבקביעותבקביעותבקביעותש ההבדל הוא "ש והרא"הרלשיטת . ב
 נתק הוא נשירת שערות שעתידות ואילו, הפיכה- הן נשירה בלתיבחתוג

  .לצמוח אחרות במקומן

 וגבחת נעשו תקרח:  הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהבגורםבגורםבגורםבגורם הואם ההבדל "לשיטת הרמב. ג
  . טבעיפןואילו נתק נעשה בידי שמים ובאו, בידי אדם או על ידי חולי

        הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    בשיטותבשיטותבשיטותבשיטות    הדיוןהדיוןהדיוןהדיון    וםוםוםוםסיכסיכסיכסיכ

 החילוק הוא שקרחת וגבחת הן בטבע בני האדם עםן כתב שט"הרמב
שהרי יש אנשים רבים , וזה לכאורה מעורר קושי מציאותי, ונתק אינו בטבעם

,  על דברי הספראריוש סמך דב"הר.  במרכז ראשםוקא השערות דוושנשר
 נוסח בדליוישנם גם ה, אך לכאורה יש מקום לדון על ההוכחה מהספרא

וגם . ש" לדברי הרראיה אין לפנינו שסהולפי הגר,  הללופראבדברי הס
 ק מבחינים בין נתהכהניםשלא ברור כיצד , בדרכו יש לכאורה קושי מציאותי

ם הבין "הרמב. ל"ומדוע אבחנה זו לא נזכרה בתורה ובחז, לקרחת וגבחת
 שערות הנעשית בידי שמים שלא מחמת חולי היא נתק ואילו נשירה שירתשנ

  . קרחת או גבחתיאהנעשית בידי אדם או מחמת חולי ה

 יש לרוב יהלפ, דא עקא.  ביותרמרווחתם היא ה" הרמבטת שילכאורה
שכל כך הרבה אנשים , וזה אינו מסתבר כלל. רחות שבזמננו דין נתקככל הק

, ובזמן שינהגו דיני צרעת,  לנתקים אלהנהוגם אין תק. יהיו מצורעים
 אול,  ימיהם ולא יוכלו להיכנס לירושליםסוף עד צורעיםהאנשים יהיו מ

  .ע"וצ. שבקת חיי לכל בריה

        בימינובימינובימינובימינו    הנתקהנתקהנתקהנתק    נגענגענגענגע    סימניסימניסימניסימני    תלישתתלישתתלישתתלישת    איסוראיסוראיסוראיסור. . . . וווו

        צרעתצרעתצרעתצרעת    לקצוץלקצוץלקצוץלקצוץ    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור    מקורמקורמקורמקור

השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ': )ח, דברים כד ( בתורהנאמר
 במדרשו. ' אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשותככל אשר יורו

  :תנאים במקום נאמר

 את התולש למד על אהרי זה בא ללמד ונמצ,  בנגע הצרעתהשמר
 בר עואשיה, ועל הקוצץ את בהרתו,  את מחיתוהכווהסימניו ו
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 הוא בלא –פן או אל , מרכל מקום שנאמר הש. בלא תעשה
  .תעשה

התולש סימני טומאה והכווה את ': )ד,  זנגעים( מבואר במשנה וכן
 )אות ד,  אפרק, תזריע פרשה א( נאמר בספרא כךו. 'המחיה עובר בלא תעשה

וכן .  שישנו איסור תורה בקציצת בהרת)א, מכות כב; א, שבת קלג( גמראוב
, ג"סמ; תקפד, החינוך; שצד, יראים; חלאו ש, ם"צ לרמב"סהמ(מבואר במוני המצוות 

  . תורה לקצוץ סימני צרעתר שישנו איסו) שסגאול

שהרי לכל ,  שער במקום נתקשתיל עולה לכאורה שאסור להמכך
מצריך הסגר  כסימן הואין מחלוקת על כך שהגדרת, הדעות במהות הנתק

וממילא השתלת . רו בו נשו על כך שהשערות שהי– רק ולי וא–מבוססת גם 
 טומאה י תלישת סימנהומהוו,  את גורם הטומאהמבטלתשער באותו מקום 

 החלט יש צורך בשער צהוב או פשיון שבשבילואף . תורהשאסורה מן ה
לא רק הרי גם בנגעי עור אין די בנגע הראשוני להחליט א, ואין די בנתק

 זאת הצטווינו להישמר בנגע הצרעת לשמור לעשות ככל אשר לובכ, סגירלה
  .יורו הכהנים

        הראשהראשהראשהראש    בנתקיבנתקיבנתקיבנתקי    הצרעתהצרעתהצרעתהצרעת    בנגעבנגעבנגעבנגע    הישמרהישמרהישמרהישמר    דיןדיןדיןדין    תחולתתחולתתחולתתחולת

  :)אות ז, פרק ט, התזריע פרשה (נאמר בספרא , והנה

תלמוד ,  תעשהא עובר בלעו טומאה מתוך נגני לתולש סימומניין
  .ח ואת הנתק לא יגללומר

מדוע לא למדו את האיסור בזה , ד בפירושו לספרא התקשה"הראב
  :ותירץ.  בנגע הצרעתשמרמהלאו דהי

ונתקים הא אמרינן דלאו ,  למימר מדכתיב התם נגע הצרעתואיכא
 הכי לא משום, 13 בלבדער השנתקי לאא, נגע הצרעת נינהו כלל

  .אתיא מהאי קרא

ולכן לא חל עליו דין ,  בדבריו שנתק שונה מכל נגעי הצרעתמבואר
ת "לפי זה דן בשו. הישמר בנגע הצרעת אלא רק הלאו דאת הנתק לא יגלח

משום שאין בזה ,  להקל בנידון של השתלת שער)קנו-קנג, יד(להורות נתן 
 כתב )ד,  זנגעים(ש "וציין שם שהרא.  נתק שער שנאסרלוחמעשה של גי

ויש להוסיף שכך . נתקים נוהג גם בעת בנגע הצרמרהיש שדין מפורשב
השגות (ן " הרמבמדברי וצאוכן מפורש י, ב שם"ש וברע" גם ברוארמב

ם שמנה גם את השמר בנגע הצרעת וגם "דהקשה על הרמב, )ת שז"ל, צ"מלסה
זה הוא תשלום 'וטען על כך ש, את האיסור לגלח נתק כשני לאוין נפרדים

 
 שרותאפ מהקיולאפו. ' הצרעתגענ'ואינם בכלל '  השערנתקי 'כלל שנתקים הם רק בדהיינו  .13

.  הצרעת לנתקי השער שהם כן נגע הצרעתגע בין נתקים שאינם נחיןד להב"שכוונת הראב
 .וזה גם לא מיישב את הקושי, השיער שאינם נתקי בנתקיםדאין טעם לדון 
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 המצוות רג בספ"וכך עולה גם מדברי רס. 'פני עצמהענין ולא ימנה מצוה ב
 ולא את הלאו דאת צרעתשמנה רק את הלאו דהשמר בנגע ה, )ת קלו"ל(שלו 

נמצא שדעת . 14 על אתראפ פערל"וכמו שביאר באורך הגרי, הנתק לא יגלח
  . היאחיד ידעתד "ראבה

        מיוחסיםמיוחסיםמיוחסיםמיוחסים    כהניםכהניםכהניםכהנים    כשאיןכשאיןכשאיןכשאין    הצרעתהצרעתהצרעתהצרעת    בנגעבנגעבנגעבנגע    הישמרהישמרהישמרהישמר    דיןדיןדיןדין    תחולתתחולתתחולתתחולת

 להקל בענייני קציצת בהרת )הקנ, שם(ת להורות נתן " דן בשועוד
' ובסי; ה, שם( וךואמנם המנחת חינ.  מיוחסיםנים כהנובזמננו משום שאין ל

 קודיי,  של כהנים מיוחסיםם בהימצאותה נקט שאיסור זה אינו מותנ)ב, תקפד
אך הלהורות נתן צידד שלא ,  בכל זמןוהגכן מסתימת החינוך שהאיסור נ

 שבזמננו אינו מהותי העיכוב מכך שעת נובך שסתימת החינוארובי, כדבריו
  . בזמןלויואינו ת

שהרי מדין ,  נראה לכאורה שכל הצורך בכהן מיוחס הוא מדרבנןאמנם
 מברכים כהניםשוכמנהג הפשוט , תורה סומכים על חזקת הכהונה של הכהן

, כתובות כד( על ידי זר רכה בבש תורה שיור ואינם חוששים לאיסם העאת

כמבואר ( יתאם הוא דאורי" שלפי הרמבטלהוגם לא לאיסור ברכה לב, )15ב

 ללא סייג הזכיר )יב, ידתפילה ' הל(ם "והרי הרמב. )קי-אק' מא ע"בטל חיים ברכות ח
ומבואר .  לפני שמברכים את העםים שמברכים הכהנמצוותאת ברכת ה

וכן מבואר במגיד .  שהתורה סומכת על חזקות)ב, פ- ב, קידושין עט(בגמרא 
 ת חזקת כשרועלם לא סמך " שמה שהרמב)ט, שם; ד, איסורי ביאה כ' הל(משנה 

  .ל"ואכמ. עלה ממאנו מעיקר הדין אלאי, ליוחסין

 המהותי בין היות המקדש בנוי או ההבדל מה ורלא בר, זאת מלבד
בין בזה ובין בזה לא מדובר על . ישראל על אדמתם ובין מציאות כהן מיוחס

 הזמן מצד עצמו אלא על מציאות הלכתית מסוימת שהדין אינו שלאיפיון 
 החינוך שהמצווה מדבריולכאורה שפיר דייק המנחת חינוך , נוהג בהיעדרה

  . מיוחסיםכהנים בלויה ואינה תזהנוהגת גם בזמן ה

טהרת מצורע זו נוהגת : ")ו, טומאת צרעת יא' הל(ם "הרמבכתב , והנה
' הל(ובמקום אחר . ל"עכ, "שלא בפני הביתבפני הבית ו, בארץ ובחוצה לארץ

והוא .  הוא כמי שטומאה יוצאה עליו מגופוריוהמצורע ה: " כתב)ט,  זומותתר
. ל"עכ, "אבל קודם שיטמאנו הכהן טהור הוא,  כהן מיוחסאותושיטמא 

  :ז שם"וכתב הרדב

 
 . שם שהאריך בסוגיהעויןוי. מם עצצדן מ" על דברי הרמבקשה שהואף  .14
 דבריהם רוהאחרונים התקשו בביאו, ך לא נקטו כורהלכא) ה אילו"שבת שם ד(' תוס באמנם  . 15

מודים לדברי הגמרא ' גם התוס, ולפי רוב הבנות האחרונים.  שםאלאור דברי הגמר
 כראיה לכשרותם של כהני חזקה לעבודת כהניםברכת : ויעוין בזה במאמרי, בכתובות
 .רצח-רעב' עמ) ח"עאדר תש( יג האוצרהאוצרהאוצרהאוצר, המקדש
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 16שהרי טהרת,  הזהמן בזוהגת הטעם אין טומאת נגעים נומזה
 – ושלא בפני הבית תבפני הבי, ל" בארץ ובחוגתהמצורע נוה

  . מיוחסהןאלא ודאי מה שלא נהגו בה מפני שאין עתה בינינו כ

 שאין נוהגים )מראה כהן אות לט, נגעים( ראל זה כתב גם בתפארת ישכעין
  :וזאת אחר שפתח וכתב,  כהן מיוחסןבדיני נגעים בגלל חסרו

. וזכרתי ימים מקדם. ז" תמהתי למה אין נוהגין כן בזהומימי
עקיבא ' שבילדותי הצעתי תמיהתי זו לפני הגאון הגדול מה

ושאין לו תירוץ .  תמה על דבר זההואוהשבני שגם . 17ל"צוקז
  .ת הדעלהמתקבל ע

 יקר על כהן מיוחס אינה מעקפדהלפי מה שהתבאר עולה שהה, והנה
 בגלל אורייתאע אם ניתן להיפטר מדין ד" צהולכאור. הדין אלא מעלה

 שכהן חזקה ומרם ל" הרמבתולכן ייתכן שיש להציע שאין כוונ. מעלה
אלא כוונתו להורות איך צריך מצורע להתנהג בדרך , וםשטימא לא עשה כל

 ין שבזמן שמצויים כהנים מיוחסים אאמרואף אם לא ננקוט כך אלא נ. כלל
, נראה שאין להביא ראיה מכך לזמן הזה, תוקף למעשיהם של כהני חזקה

 מיוחד יןוקשה לומר שיש כאן ד. סים בו כהנים מיוחאיןשהוא זמן חריג ש
ל לדין " בחזמקורשהרי לא מצינו שום , א הוא לעיכובחסבמצורע שכהן מיו

 כלל בהלכות טומאת צרעת אלא רק בדרך ום לא הזכיר"וגם הרמב, שכזה
עקיבא איגר המוזכר בתפארת '  סבר רשכךונראה . ת תרומולכותאגב בה
  . על הדעתלולכן לא ראה בזה תירוץ המתקב, ישראל

        הנגעיםהנגעיםהנגעיםהנגעים    במראותבמראותבמראותבמראות    ידיעהידיעהידיעהידיעה    חוסרחוסרחוסרחוסר    היאהיאהיאהיא    צרעתצרעתצרעתצרעת    בדיניבדיניבדיניבדיני    כיוםכיוםכיוםכיום    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים    שאיננושאיננושאיננושאיננו    הסיבההסיבההסיבההסיבה

 הוא שאין עמנו ת היום דיני צרעהגים נראה שהטעם שאין נוובאמת
 שכהן) ג, טומאת צרעת א' הל(ם "ומבואר ברמב. הנגעים במראותאדם בקי 

  :כתבוכך .  הנגעים אינו יכול לדון בדיני נגעיםישאינו מכיר את כל סוג

 בין להקל בין  נגעים אלו כולן מצטרפין זה עם זהראות מארבע
בין לאחר ,  השבעהףבין בתחילת ראיית הנגע בין בסו, להחמיר

 נגע שהיה כולו לבן כשלג דכיצד אח,  נחלטושנפטר המצורע א
ואחד נגע שהיה , או כסיד ההיכל או כצמר נקי או כקרום ביצה

 השאת ומקצתו כמראה צתו כמראה הבהרת ומקןמקצת הלוב
 וםאם כן למה מנא, חשוב כמראה אחד הוא הכל הספחת מראהכ

חכמים ואמרו מראות נגעים שתים שהן ארבע כדי להבין 
 מלמדין מכיר המראות ושמותיהן כשאינושכל כהן ש, במראות

 
 .בלשון סגי נהור,  מצורעאתפירש שהכוונה לטומ) 1 הערה 21' עמ, 1ערה לעיל ה(ר נמיר "ד  .16
 . ישראל ישראל ישראל ישראלתפארתתפארתתפארתתפארת שנים מבעל ה21-  ברשהיה מבוג,  איגר איגר איגר איגרעקיבאעקיבאעקיבאעקיבא'  רהוא  .17
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 ויאמר זו היא ויכיראותו ומודיעין אותו לא יראה הנגע עד שיבין 
  .הבהרת וזו היא ספחתה זו היא השאת וזו היא ספחתה

סוף ,  נניח שאנו מכירים את צבע השלג וקרום ביצה וצמר נקים אואף
וכבר עמד בזה חד .  סוף אין בידינו לדעת מהו צבעו המדויק של סיד ההיכל

 שתדין קדו( הטורים בעלבהלכות ארץ ישראל המיוחס לרבי יעקב , מקמיא

  :)ג, הארץ

 חנה ממיזולת,  אין צריך שילוח מירושליםצורע הזה מבזמן
 בקי במצורעים ה שיהיהןועל זה אין לנו עכשיו כ. יהשכינה ולו

 שאר כדין אלא, ואין לנו להבדילם ולא ליזקק להם, ובשמותיהם
  . רחמיםעליהםויש לנו לבקש , חולים

' תכ במהד' עמ; מצווה תמו, מצודת דוד(ז עצמו במקום אחר " כתב הרדבוכן

  :)ג" תשסאל צורירבה

וה זו באחד מבתי דינים  שעשו מצו לא ראינו ולא שמענומימינו
שאין , והטעם. וגם בעלי הלכות הפוסקים לא כתבוה, ראלשביש

 שכן שאין וכל,  במראות נגעיםאיןהדורות שאחר התלמוד בקי
  . חזקתולולכן הניחו הדבר ע,  תלמודבה

, ])עשה פ[פרשת מצורע מצווה קכד , ותאלה המצ(משה חגיז '  כתב רוכן
  : קלבשינויז " הם העתקת לשון הרדביוונראה שדבר

 בית הבפני, ל" כי מצות המצורע נוהגת בין בארץ בין בחוודע
 ההלכות ליאמנם לא ראיתי שכתבו אותה בע.  הביתפניושלא ב

וגם לא שמעתי מפי רבותי שנעשית מצוה זו על ידי . הפסוקות
 חכמי הדורות אין שודאי שהטעם הוא ונראה. בית דין שבישראל

וכל שכן שאין ,  נגעיםאות בקיאים במרתלמוד סתימת הרשאח
  .ולכן הניחו הדבר על חזקתו, בה תלמוד

  :)יב, טהרות צז( כתב ערוך השולחן העתיד וכן

ואי משום יחוסי .  מה שלא נהגו בזמן הזה בטהרת מצורעולפלא
 שלכולם יון הכהנים בחזקת כהונתם ככלעכשיו , אדרבה, הכהונ

 ינו לא מצראוגם בזמן הגמ. ן הבן יוכיחופדיו,  יחוסתבליכא כ
 לי משום דאין אנו בקיאים ראהונ[...] שנהגו בטהרת מצורעים 

 נדה אין אנו דדם דוםשהרי אפילו במראה א, במראות הנגעים
' כדאיתא סוף פרק ב, וגם האמוראים לא היו בקיאין בהם, יןבקיא
  . )א, כ-ב, יט(דנדה 

שכן ,  אין בידינו ידיעה וודאיתי שגם בעניין צבע צמר נקאה נרובאמת
 וודאותוממילא אין צבע שאפשר להגדירו ב, ישנם כמה סוגים של כבשים

וגם בעניין קרום ביצה אין לנו , כצבע של צמר נקי שאליו התכוונה התורה
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ובאופן בסיסי יש להניח שאם .  מדוברוקהגדרה ברורה על איזו ביצה בדי
 היתה משמעות להלכה המצריכה לא, ידיעת המראות היתה פשוטה כל כך

 עלו,  של שלג וקרום ביצהבעםהרי אין אדם שאינו מכיר את צ. להכיר אותם
שלא כל אדם הכיר , כרחך הכהנים צריכים להכיר גוונים מסוימים מאוד

ב , נדה כ( תמיםל לצורת ראיית כ" בזמן חזהוכעין הבקיאות שנדרש. אותם

 היה נםואמ.  המדויק של ההיכלבעו צתפ ברור שאיננו יודעים א"ועכ. )עודו
 רק לכהן הרואה תייחס מור בגווני נגעי העת בבקיאוך שהצורלהביןאפשר 

אך . שבו לא נאמרו הצבעים הללו, את נגעי העור ולא לכהן הרואה נתק
 יכול לדון אפילו אינו, ם נראה שכהן שאינו בקי בכל המראות"מלשון הרמב

  .אחד מהם שבו הוא בקי

אך ,  נגעיםת נראה שכל זה אינו אמור אלא בנוגע לראיי,ים פנכל ועל
  .ל"וכפי שכתב המנחת חינוך הנ,  קציצת בהרתולאיסורלא בנוגע 

    צרעתצרעתצרעתצרעת    טומאתטומאתטומאתטומאת    לחלותלחלותלחלותלחלות    כמקורכמקורכמקורכמקור    למצורעלמצורעלמצורעלמצורע    תפיליןתפיליןתפיליןתפילין    הנחתהנחתהנחתהנחת    בענייןבענייןבענייןבעניין    עעעע""""השוהשוהשוהשו    דברידברידברידברי
        בזמננובזמננובזמננובזמננו

 )יג, ח לח"או(ע " כך שהשועל עמד 18ירר נמ"יצוין כי ד,  כל זאתאחר
 ו הכלל שאין דרכדועוהרי י', מנודה ומצורע אסורים להניח תפילין': כתב

ומכך משמע שלא ראה , ע לכתוב דינים שאינם נוהגים בזמננו"ושל הש
ושמא מצורע נזכר כאן אגב . בזמננומניעה עקרונית לחלות טומאת צרעת 

ע "נזכר בשו,  דיני רופאבובדומה למה שאג, שבוודאי נוהג בזמננו, דהמנו
דין , לט מקלעיר שרופא שהרג בשוגג את מטופלו גולה דין ה)א, ד שלו"יו(

העירו האחרונים , אמנם דווקא בנוגע למנודה. 19 אינו נוהג בזמננודאישבוו
 האוסרת עליו להניח תפילין אינה שההכרעה) ב, ד שלד"ע יו"ועל שו, שם(

  .ל"ואכמ,  כךכלפשוטה 

        שערשערשערשער    להצמחתלהצמחתלהצמחתלהצמחת    במשחהבמשחהבמשחהבמשחה    שימוששימוששימוששימוש. . . . זזזז

        אשראשראשראשר    המנחתהמנחתהמנחתהמנחת    דברידברידברידברי

  : כתב)כג' ויקרא סי(ר בספר מנחת אשר "ומו

 עדו לאסור את השימוש במשחות שנווררתם השאלה שעלעצם
את הנתק לא 'משום הלאו של , הקרחתלהצמיח שער ולרפא את 

 הירלפי פשוטו יז'ן שם שכתב "וזאת על פי דברי הרמב', יגלח
פ שאין בו שער אם יעביר " שאענתק תער על מקום הירשלא יעב

תער על המקום ההוא יתגרד העור ויהיה סיבה להצמיח בו שער 
 לגרד ערותיהן שןלבן דרך בעל חטטין שבראש וכל המשירי

 
 .28, 23' עמ, 1 הערה לעיל  .18
, )ג"תשס (ג  צדק צדק צדק צדקשערישערישערישערי,  בגין רשלנות רפואיתויים פיצשלומית:  הרב שלמה שלוש: עודראו  .19

 .ע הללו" שבו התייחס לדברי השו137' עמובמיוחד , 138-126' עמ
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ן "מבהרי לן מדברי הר',  וגם לעשות בהן באיזמל חבורותםהמקו
והוא הדין ,  בכךלטהרודאסור לגרום צמיחת שער בנגע הנתק ו

  .ואבאר טעמי ונימוקי, מיחושד אין כאן בית "ולענ. דידןבנידון 

  : ארבעה טעמים להקל בזהוהעלה

נתק הוא ענין 'ד] 'ד)['פ( אות געיםמנ' ג' כתב החזון איש בסי] א[
נופל ]  מחמת חולירחתק[=שזה , פתאומי ואפשר לעמוד עליו

 מצוי ין איוולפי דבר. 'אחת בת כל השער בפלמעט מעט והנתק נו
 לנשירת שער שהיא תופעה לכלל בזמנינו נגע הנתק ואינו ענין כל

,  עליווךד דברי החזון איש ברורים וראוי הוא לסמ"ענול. בעיתט
  .ובודאי בשעת הדחק

 המצמיח באופן ישיר ירוד בין גלחלקועוד היה נראה ] ב[
,  בעלמא ואין בו איסורגרמא ותכשירים שאין בהם אלא ותלמשח

 של ור זה כמי שעוסק ברפואה במחלת הצרעת שאין בו איסריוה
ואת הנתק 'וכדכתיב , דלא נאסר אלא גלוח, ועוד. קציצת בהרת

  [...] בדרכי הרפואה ההשתדלותרה ולא נאס'  יגלח יגלח יגלח יגלחלאלאלאלא

ומנא לן , ן"לא מצינו פירוש מחודש זה אלא בדברי הרמב] ג[
  [...]? וותיה כמירלהח

 כאן ואיןד שכל דבריכם בטעות יסודו "אך בעיקר נראה לענ] ד[ 
 וניםדהלא כך דרך מפרשי התורה מרבותינו הראש, שמץ איסור

ואין כונתם כלל ,  לפי פשוטןקודש את מקראי הלפרש, כמלאכים
 מקרא אלא לעסוק בביאורי לוכלל לקבוע הלכה לפי פשוטו ש

 אין ההלכה נקבעת אלא על פי אבל, המקראות בפשוטו של מקרא
  . סביבות הנתקיגלחשלא ] דהיינו[...] [ל "מסורת חז

        אשראשראשראשר    המנחתהמנחתהמנחתהמנחת    בדבריבדבריבדבריבדברי    הערותהערותהערותהערות

 יש להעיר הראשוןעל הטעם .  יש מקום לדון בטעמים אלהלכאורה
 במקורם איש החזון בריומד.  אישןשלכאורה לא ברור מה הביסוס לדברי החזו

 קרחת 'מדוע לבאראלא , תק במהות הנדרנראה שלא התכוון לחדש מסברתו ג
 הוסיף וכתב כוובדרך הילו, ש" הרתאינו בכלל נתק לשיט'  הידוע לנווגבחת

מנחת אשר שבלשון ה, עודו.  הסתמך המנחת אשריהםאת הדברים שעל
ולכאורה אלה שני . הטבעיות-הפתאומיות ואי:  לכאורה שני ענייניםופיעיםמ

 להעיר שלכאורה גם גירוד בראש אינו מצמיח ש השני יהטעם על.  שוניםמדדים
  . אותו מן התורהרן אס"ובכל זאת הרמב, גרמאאלא בדרך , באופן ישיר

, עקרונית והרביעי יש להעיר הערה י השני והשלישים הטעמעל
ן אלא במקרא מפורש דואת הנתק "שלכאורה מקור האיסור אינו בדברי הרמב

, כאמור.  בנגע הצרעתשמרל גם ממקרא מפורש דה"ש הנ"ולפי הרא, לא יגלח
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ולכאורה נראה .  המצוותמוניל ו"שני מקראות אלו הובאו להלכה בדברי חז
המצווה להישמר  את ים מקינושמי שגורם לביטול נגע הצרעת על ידי גרמא אי

 גם הימנעות כוללתדמהותה של הישמרות מדבר מסוים שהיא ,  הצרעתגעבנ
)ה, קנג, יד( זה כתב בלהורות נתן ןוכעי. מהגעה אליו בגרמא

20.  

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . חחחח

        הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    שיטותשיטותשיטותשיטות

 הראשונים עולות שלוש אפשרויות באבחנה בין נתק שמהווה מדברי
ן "לשיטת הרמב: ומאהסימן טומאה ובין קרחת וגבחת שאינן מהוות סימן ט

 הן בשולי הראש חתקרחת וגב:  הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהבמקוםבמקוםבמקוםבמקוםד ההבדל הוא "והראב
ש "ש והרא"לשיטת הר.  הוא באמצע הראשנתקואילו , הקדמיים או האחוריים

ואילו , הפיכה-קרחת וגבחת הן נשירה בלתי:  הנשירה הנשירה הנשירה הנשירהבקביעותבקביעותבקביעותבקביעותההבדל הוא 
ם "הרמבלשיטת .  במקומןת אחרומוחנתק הוא נשירת שערות שעתידות לצ

, קרחת וגבחת נעשו בידי אדם או על ידי חולי: הההה הנשיר הנשיר הנשיר הנשירבגורםבגורםבגורםבגורם הוא לההבד
 להכריע או לדון בין שע כיצד י"צ.  טבעיאופןואילו נתק נעשה בידי שמים וב

  . אין בדבר הכרעאורהלפי מה שהתבאר שלכ,  האפשרויות הללוששלו

        הזההזההזההזה    ובזמןובזמןובזמןובזמן    בנתקבנתקבנתקבנתק    צרעתצרעתצרעתצרעת    סימניסימניסימניסימני    תלישתתלישתתלישתתלישת    איסוראיסוראיסוראיסור    שייכותשייכותשייכותשייכות

 כהנים הבקיאים שאין שאינן נוהגים בזמן ת דיני צרערוב מבשונה
 בראיית כהן ובבקיאותו יאיסור תלישת סימני צרעת אינו תלו, במראות צרעת

 שאיסור זה נקטד "הראב. ולפי זה נראה שהוא נוהג גם בזמן הזה. של הכהן
 האיסור נקטו שםאך כל שאר הראשוני,  בנתק אלא רק בנגעי העורחל נואי

  .תקנוהג גם בנ

        שיערשיערשיערשיער    להצמחתלהצמחתלהצמחתלהצמחת    משחהמשחהמשחהמשחה    בענייןבענייןבענייןבעניין    אשראשראשראשר    המנחתהמנחתהמנחתהמנחת    דברידברידברידברי

נתק א ש"ר המנחת אשר נטה להסתמך למעשה על מה שכתב החזו"מו
ע אם דברי "וצ, א"אך לכאורה לא ברור מקורו של החזו, הוא עניין פתאומי

 יער המנחת אשר להקל בהשתלת שןעוד ד. א נאמרו בדווקא ולהלכתא"החזו
        . שהתבארוכפי, אך לכאורה יש קשיים בדבריו,  השתלת שיערכלאו ב, בגרמא

 
, להקל בגרמא בעקירת צרעת הוא קשה)  קטערהה, דברים כד( תמימה  תמימה  תמימה  תמימה תורהתורהתורהתורה שכתב בומה  .20

 ).ו, ח לג"או, ד(וכבר העיר עליו ביביע אומר 


